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Tilbakemelding på egenkontrollrapport for 2020 for Real 
Alloy Norway AS Saltslag Recycling 
Real Alloy avd. Raudsand har hatt avvik fra vilkår 5 i tillatelsen om utslipp til vann.  

Vi tar egenkontrollrapporten fra bedriften for rapporteringsåret 2020 til etterretning. 
Rapporteringsskjema for 2021 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra januar 
2022. 

Vi viser til egenkontrollrapporten vi har mottatt for rapporteringsåret 2020.  
 
Rapporten viser at Real Alloy har hatt avvik fra krav i tillatelsen i 2020. pHen i utslippsvannet er 
rapportert til å være 10,5 (middelverdi), med høyeste måling på 10,7, i 2020. I henhold til tillatelsens 
punkt 5.1 skal pHen i utslippsvannet være innenfor 7,5-10. Miljødirektoratet ser alvorlig på at pHen 
avviker fra krav i tillatelsen. Dessuten har ikke bedriften rapportert avviket som ulovlig forurensning i 
tabell 3.2 og ikke oppgitt om avviket er avviksbehandlet. Vi forutsetter at bedriften avviksbehandler 
avviket, og iverksetter tiltak for å overholde pH-grensa i tillatelsens punkt 5.1. Miljødirektoratet vil 
kunne følge opp dette ved neste tilsyn. 
 
Miljødirektoratet forutsetter med dette at det ikke har vært andre utslipp som kan ha hatt betydning 
for miljøet i rapporteringsåret, og at bedriften gjennomfører korrigerende tiltak for å sikre at kravene 
blir overholdt i fremtiden. Dette er forhold som kan bli fulgt opp ved framtidige tilsynsbesøk fra 
Miljødirektoratet. 
 
I forbindelse med egenkontrollrapporten for 2021 minner vi om ansvaret dere har for å rapportere alle 
utslipp fra virksomheten som kan ha betydning for miljøet. Dette gjelder uavhengig av om utslippene 
er uttrykkelig regulert i tillatelsen, for eksempel i form av utslippsgrenser, eller ikke. Dette må det tas 
hensyn til i måleprogrammet. 
 
For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for 
egenkontrollrapporteringen, som er tilgjengelig på 
https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/industri/egenkontroll-arlig-rapportering-for-landbasert-
industri/. 
 
Rapporteringsskjema for 2021 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra januar 2022. 
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Helene Mørkkåsa Sandvik 
seksjonsleder senioringeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Real Alloy Norway    
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